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Stockholm den 4 maj 2021 
 

 
Välkomna till en annorlunda föreningsstämma! 
 
Även i år kommer Blomsterfondens föreningsstämma att hållas utan medlemmar närvarande. 
Föreningsstämman kommer att genomföras genom en livesändning den 31 maj klockan 17.00. 
 
Du som är anmäld till föreningsstämma 2021 har nu den viktiga uppgiften att göra din röst hörd 
genom att rösta i förväg via vår röstningsenkät eller rösta postalt i förväg. 
 
På grund av rådande pandemi kommer röstnings- och nomineringsförfarande att skilja sig från en 
föreningsstämma där medlemmarna är fysiskt närvarande. Ett exempel på detta är att 
nomineringar och motioner inte hanteras med motförslag och omröstningar som på en 
föreningsstämma med fysiskt närvarande medlemmar.  
 
Allt du behöver inför stämman 
Du har vid anmälan valt att deltaga genom att rösta på stämman via e-post och digital 
röstningsenkät. Samtliga handlingar som behövs för att rösta i årets stämma finns nu samlade i 
detta dokument. Vänligen ta del av materialet nedan för att orientera dig inför röstning digitalt. 
 
Röstning - digitalt 
Inom kort kommer ett separat mejl med en länk till röstningsenkäten att skickas till din 
registrerade e-postadress. Du kan svara på röstningsenkäten fram till och med den 24 maj.  
 
Röstningsenkäten kan endast fyllas i av den anmälda medlemmen vars e-postadress 
enkäten skickats till. 
 
Enkätsvar 
Inskickade och registrerade enkätsvar utgör röstlängden för 2021 års föreningsstämma. En 
oberoende granskare (Notarius publicus) kommer att närvara vid registrering av postala enkäter 
och därigenom kvalitetssäkra röstningen. E-postenkäterna registreras automatiskt i 
enkätverktyget. Den oberoende granskaren kommer att kontrollera enkätomröstningen i sin 
helhet samt närvara vid registreringen av inkomna postala enkätröster. 
 
Föreningsstämman 
Stämmans ordförande kommer som tidigare att vara extern för att garantera ett rättssäkert 
genomförande.  Två justerare kommer även att närvara på stämman. Protokoll från 
föreningsstämman kommer efter stämman att publiceras på hemsidan i sin helhet, samt i 
sammanfattad form i medlemstidningen Alma. Stämman kommer att livesändas from kl. 17.00 
via Blomsterfondens hemsida https://www.blomsterfonden.se/.  
 
Stort tack för att du engagerar dig i vår verksamhet för äldre genom ditt medlemskap. 
Varmt välkommen att göra din röst hörd på årets föreningsstämma på detta annorlunda sätt! 
 
Vänliga hälsningar 
Ewa Samuelsson   Ulf Thörnevik 
 
Styrelseordförande   VD 
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Föreningsstämma i Föreningen Blomsterfonden 2021 
 
Datum: 2021-05-31 Klockan: 17.00 
  
Föredragningslista: 
1. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman 

1.1 Kan stämman välja Lotta Edholm till ordförande på föreningsstämman? 
1.2 Kan stämman välja Erika Björk till sekreterare på föreningsstämman? 
 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Röstlängden består av alla medlemmar som har anmält sig till stämman, betalat 
medlemsavgiften och som aktivt svarat på dagordningsenkät digitalt eller postalt. 
Kan stämman godkänna upprättande av röstlängden? 
 

3. Godkännande av föredragningslistan 
Kan stämman godkänna föredragningslistan? 
 

4. Val av två justeringspersoner 
4.1 Kan stämman välja Eva Lundström Ernehag till justerare av stämmoprotokoll? 
4.2 Kan stämman välja Anton Nilsson till justerare av stämmoprotokoll? 
 

5. Prövning av om föreningsstämman har blivit behörigen sammankallad 
Föreningsstämman är utlyst i enlighet med Blomsterfondens stadgar. Kallelse har skett i 
föreningens medlemstidning Alma 1–2021 samt på Blomsterfonden hemsida den 2021-03-30. 
 
Är stämman behörigen kallad? 

 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,  

Kan årsredovisning och revisionsberättelse läggas till handlingarna? 
 
Se länk till Årsredovisning 2020: https://www.blomsterfonden.se/wp-
content/uploads/2021/04/A%CC%8Arsredovisning2020Webb_Final.pdf 

 
7.   Beslut om:  

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
Kan stämman fastställa resultaträkning och balansräkning? 
 
b. disposition av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen 
Kan stämman godkänna disposition av föreningens vinst enligt den 
fastställda balansräkningen? 
 

 c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
Kan stämman bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet? 

 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna  Bilaga 1 

Kan stämman besluta om oförändrat arvode för 2021/2022? 
 
 

9. Beslut om antal ordinarie styrelsemedlemmar   Bilaga 2 
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 Kan stämman besluta om oförändrat tre ledamöter och två suppleanter? 
 
10. Val av styrelse och revisorer    Bilaga 3

    
a. Val av styrelseledamot     
10.a1. Kan stämman besluta enligt valberedningens förslag att Johanna Cerwall 
 som nuvarande suppleant i styrelsen väljs till ordinarie ledamot för två år? 
 
b. Val av suppleant 
10.b1. Kan stämman besluta enligt valberedningens förslag om omval för två år 
av Bo Hellström? 
 
10.b.2.  Kan stämman besluta enligt valberedningens förslag om nyval för ett år 
av Eva Fernvall? 

 
c. Val av revisorer 
10.c1. Kan stämman besluta enligt valberedningens förslag om nyval för tre år av 
Jens Persson, auktoriserad revisor, PwC? 
 
10.c2. Kan stämman besluta enligt valberedningens förslag om omval för tre år av 
Eva Stein, auktoriserad revisor,  Moore Allegretto AB? 
 
10.c.3 Kan stämman besluta enligt valberedningens förslag om nyval för tre år av 
Angelica Stööp, revisorssuppleant, PwC 
 
10.c.4 Kan stämman besluta enligt valberedningens förslag om omval för tre år av 
Elias Haraldsson, revisorssuppleant, Moore Allegretto AB? 
 
 

11. Valberedning       
Val av valberedning    Bilaga 4 
Kan stämman besluta att Kajsa Hjelte-Terve som är adjungerad i 
valberedningen väljs som ordinarie ledamot i valberedningen på tre år?   
 

12.  Fastställande av medlemsavgift för år 2021/2022   Bilaga 5 
Kan stämman besluta om oförändrad medlemsavgift för 2021/2022? 

 
13.   Övriga frågor 

• Motioner      Bilaga 6 
13.1 - Kan stämman godkänna motionssvar 1 enligt styrelsens förslag? 
13.2 - Kan stämman godkänna motionssvar 2 enligt styrelsens förslag? 
13.3 – Kan stämman godkänna motionssvar 3 enligt styrelsens förslag? 
13.4 - Kan stämman godkänna motionssvar 4 enligt styrelsens förslag? 

 
Arvode till styrelsen    Bilaga 1 
 
Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för 2021: 
 
Styrelsens ordförande  Två inkomstbasbelopp*) 
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Övriga ledamöter  3 500 kronor per bevistat sammanträde 
Revisorer   Enligt upphandling och mot godkända fakturor 
 

*) Inkomstbasbeloppet 2021 uppgår till 68 200 kronor  
 
Antalet styrelseledamöter     Bilaga 2  
 
Enligt stadgarna väljer föreningsstämman minst två, högst tre ledamöter jämte två suppleanter. 
En respektive två väljs vartannat år för en tid av två år. 
 
Förslag: Oförändrat tre ledamöter och två suppleanter. 
 
Valberedningens förslag till styrelseledamöter   Bilaga 3 
 
Valberedningens förslag och motivering: 
Valberedningens ursprungliga förslag var omval av Anders Ekholm som styrelseledamot och 
omval av Bo Hellström som styrelsesuppleant. Ett förslag som publicerades i medlemstidningen 
Alma, nummer 1–2021. Anders Ekholm tackade dock senare nej till omval efter att förslaget 
presenterades p g a förhinder från ny arbetsgivare. Då dessutom valberedaren Nina Rehnquist 
avgått pga. hälsoskäl under året, så har Kajsa-Hjelte Terve (se även bilaga 4) i enlighet med 
valberedningsinstruktionen adjungerats som ny valberedare fram till föreningsstämman. Detta för 
att säkerställa kvalitén på det pågående valberedningsarbetet genom att utöka nätverken och 
kontakterna inom äldreomsorg och sjukvård.  
 
Valberedningens samlade bedömning efter de ovan givna förutsättningarna: 
Förslaget är att nuvarande suppleant Johanna Cerwall väljs som ordinarie styrelseledamot i stället 
för Anders Ekholm och att omval föreslås av Bo Hellström som styrelsesuppleant.  
 
Förslagen motiveras enligt följande: 
Johanna Cerwall och Bo Hellströms kompetens är viktig och central för Blomsterfonden.  
Johanna har gedigen kunskap inom ekonomi, finans och finansiell styrning vilket gör henne 
lämplig som ordinarie ledamot. Bo har bred och djup kunskap inom hälsofrågor. Valberedningen 
anser vidare att kontinuitet är av stor vikt för styrelsens arbete. Under senare år har det varit flera 
förändringar av styrelsens sammansättning. Valberedningen har på basen av detta kommit fram 
till att val av Johanna Cerwall till ordinarie ledamot och Bo Hellström som suppleant mycket väl 
fyller föreningens behov av olika kompetenser samt ger kontinuitet i styrelsen.  
 
Valberedningen föreslår också att Eva Fernvall väljs till ny styrelsesuppleant i föreningens 
styrelse. Eva Fernvall har en gedigen erfarenhet av medlemsorganisationers förutsättningar, 
kommunikation på strategisk nivå samt styrelsearbete på hög nivå inom hälso- och sjukvård, då 
hon bl. a är vice ordförande i Karolinska universitetssjukhuset. 
 
Valberedningen har också fått in ett förslag om ny styrelseledamot (även inskickad som motion 1) 
från två medlemmar i Blomsterfonden. Valberedningen har tagit del av den handling som 
bifogats förslaget. Valberedningen har därefter kommit fram till att valberedningens föreslagna 
kandidater Johanna Cerwall, Bo Hellström och Eva Fernvall väl fyller föreningens behov och 
kontinuitet i styrelsen.  
 
Revisorerna väljs på tre år enligt stadgarna. En konkurrensutsatt upphandling har genomförts 
under våren som resulterat i fortsatt förtroende för PwC. Valberedningen föreslår att Jens 
Persson blir ny huvudrevisor och ersätter nuvarande revisor Ulrika Granholm Dahl som går i 
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pension. För att även uppnå kontinuitet avseende revisionen föreslås att nuvarande revisor Eva 
Stein från Moore Allegretto AB, fortsätter under den kommande treårsperioden. Som 
revisorssuppleanter förslås som nyval Angelica Stööp, PwC och omval av Elias Haraldsson, 
Moore Allegretto AB. 
 
 
10.a. Ordinarie: 
10.a. Johanna Cerwall  omval om två år   Invald i styrelsen 2020 

 
CV Johanna Cerwall 
Född 1963, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Gedigna kunskaper inom ekonomi, 
finans och finansiell styrning. Lång karriär i Swedbank och är sedan 2016 vd på Skandiabanken. 
Utsedd av föreningsstämman 2020. 
 
10.b. Suppleanter: 
10.b1. Bo Hellström  omval om två år  Invald i styrelsen 2017
  
 
CV Bo Hellström 
Född 1949. Leg. läkare, specialist i allmänkirurgi. Har tjänstgjort på Danderyds sjukhus, SÖS, 
Sabbatsberg och Norrtälje Sjukhus där han varit SACO-ordförande och verksamhetschef för de 
opererande specialiteterna. Specialsakkunnig i allmänkirurgi i landstinget 1998–2006.  
Utsedd av föreningsstämman 2017. 
 
10.b.2. Eva Fernvall  nyval om ett år   
 
CV Eva Fernvall 
Eva Fernvall, född 1953, kommunikationsdirektör för Apoteket AB. Ordförande för 
Vårdförbundet 1994–2005. Eva är utbildad biomedicinsk analytiker. Sedan 2018 är hon vice 
ordförande i Karolinska universitetssjukhuset. 
 
10.c. Revisorer: 
10.c.1 Valberedningen föreslår nyval av auktoriserad revisor Jens Persson för en tid av tre år.  
10.c.2 Valberedningen föreslår omval av auktoriserad revisor Eva Stein för en tid av tre år. 
10.c.3 Valberedning föreslår nyval av revisorssuppleant Angelica Stööp för en tid av tre år 
10.c.4 Valberedningen föreslår omval av revisorssuppleant Elias Haraldsson för en tid av tre år 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valberedning i Blomsterfonden 2021   Bilaga 4 
 
Val av en ledamot till valberedningen för en tid av tre år.  
         
Valda personer i valberedningen är: 
Björn Lind, sammankallande, vald för perioden 2019 - 2022  



  

Föreningsstämma 2021  Sida 6 av 16 

Carl-Gustav Ståhlberg, vald för perioden 2020 - 2023 
Nina Rehnqvist, vald för perioden 2018 - 2021 
 
Nina Rehnqvist Ahlberg har under året tyvärr valt att lämna Blomsterfondens valberedning på 
grund av hälsoskäl. Nina har på ett mycket förtjänstfullt sätt sedan 2012 arbetat i valberedningen, 
alltid med Blomsterfondens bästa för ögonen. Hennes erfarenhet och kontaktnät inom vård och 
omsorg har varit centralt och mycket värdefullt. Hon har även dessförinnan varit ledamot i 
Blomsterfondens styrelse under många år och alltid bidragit på ett positivt sätt, även här med 
Blomsterfondens bästa för ögonen. 
 
I enlighet med Valberedningsinstruktionen från 2015 så har därför valberedningen valt in Kajsa 
Hjelte-Terve som ersättare i valberedningen för tiden fram till nästa föreningsstämma. Hon 
kommer i samband med föreningsstämman den 31 maj 2021 kandidera till att bli invald i 
valberedningen för en tid av tre år. 
 
Kajsa Hjelte-Terve är född 1957 och började sin karriär som undersköterska. Hon har en lång 
och gedigen erfarenhet från vård och omsorg i olika befattningar och i olika organisationer. Hon 
har även fått en rad utmärkelser och stipendier för sitt arbete inom vården. Hon har också 
förtroendeuppdrag inom vård och omsorg, bland annat är hon styrelseledamot i Svenska Vård, 
en fristående branschorganisation för vårdföretag i Sverige med syfte att skapa en så bra vård och 
omsorg som möjligt. 
 
Valberedningen är mycket glad att Kajsa Hjelte-Terve medverkat som ledamot i Blomsterfondens 
valberedningens arbete. Vi är övertygade om att hon på ett mycket positivt sätt kommer att bidra 
till Blomsterfondens bästa med sin erfarenhet och kontaktnät om hon väljs in som ordinarie 
ledamot för tre år. 
 
 
Förslag till medlemsavgift 2021/2022   Bilaga 5 
 
Förslag 
Styrelsen föreslår föreningsstämman oförändrad medlemsavgift: 350 kr för enskilt medlemskap 
samt 500 kr för familjemedlemskap som omfattar två personer. 
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Inkomna motioner & motionssvar 2021   Bilaga 6 
 
NR Område Motionär 
1 Nominering 

 
Karl-Erik Åman & Olle Berg 

2 Hjärtstartare  
 

Gunilla Lindeberg 

3 Skapande av Blomsterplats 
 

Annika Speineer 

4 Oberoende granskningskommission 
 

Olle Berg & Henry Nilsson 
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Inskickad motion 1    forts Bilaga 6 
 
Från Karl Erik Åman & Olle Berg– Nominering 
 
Motion – Nominering 
 
Ideella Föreningen Blomsterfonden, 
Valberedningen 
 
Björn Lind, bjorn.lind@amf.se 
Nina Rehnqvist, nina@rehnqvist.com 
Carl-Gustav Ståhlberg calle.cbmgholding@telia.com 
 
NOMINERING Även som MOTION till E-post medlem@blomsterfonden.se 
Enligt valberedningsinstruktionen i Blomsterfondens hemsida sändes härmed förslag till 
valberedningens ledamöter avseende val av ny styrelseledamot. 
Undertecknade föreslår som ny ledamot i Blomsterfondens styrelse Roger Grönroos, Storängsvägen11C, 
18431 Åkersberga att väljas på 2021 års föreningsstämma. 
Roger Grönroos, 65 år, är en samhällsmedborgare av god vandel, kompetent och intresserad av att värna 
Blomsterfondens blivande hyresgäster och befintliga hyresgäster att kunna bo i ett tryggt boende med 
rimlig hyra. Han har insikt och förståelse för ”Uppropet från 1921” jämte gällande urkunder. 
 
Vad som gör honom särskilt intressant för de ca 55 000 medlemmarna/blivande hyresgästerna och de 
1100 nuvarande hyresgästerna är hans bakgrund inom Hyresgäströrelsen sedan 34 år. Idag är han strateg 
och arbetar med ledarskap i Hyresgästföreningen, vilket skulle gagna medlemmar och hyresgäster särskilt 
väl. 
Roger Grönroos har även gedigen erfarenhet av styrelsearbete inom HSB, bostadsrättsföreningar och 
samfälligheter. 
 
Roger Grönroos torde därför vara den i nutid mest tänkbara kompetenta ledamoten i Blomsterfondens 
styrelse i frågor som syftar till att värna den demokratiska processen och hyresgästernas och 
medlemmarnas intressen, genom att medverka till att det grundläggande förhållandet verkligen uppfylls: 
” Blomsterfonden är en ideell förening, vilket innebär att vårt högsta beslutande organ är våra 
medlemmars röster på den årliga föreningsstämman”. 
 
Roger Grönroos är vidtalad, har accepterat och kommer om han blir invald att bli medlem i 
Blomsterfonden. 
 
Roger Grönroos skulle utgöra en garanti för att medlemmarnas och hyresgästernas intressen 
kommer i första hand och föreslås därför inväljas i styrelsen för Blomsterfonden i Stockholm, 
ideell förening på årsstämman 2021. 
 
Valberedningen ombeds även tillse att förslaget till nominering läggs in i föreningens hemsida och 
redovisas intill valberedningens förslag. 
 
Stockholm den 28 januari 2021 
 
Karl Erik Åman, medlem 
Olle Berg, medlem 
 
Olle Berg 
Vindragarvägen 16B lgh 2223 
11750 Stockholm 
Tel. 070 678 31 98 
olle41berg@gmail.com 
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Styrelsens yttrande över motion nummer 1 
 
Från Karl Erik Åman & Olle Berg– Nominering 
 
Motionen behandlas under punkten val av styrelseledamot. 
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Inskickad motion 2      
 
Från Gunilla Lindeberg –Hjärtstartare 
 
 
Motion - Hjärtstartare 
 
Från: Gunilla Lindeberg 
Skickat: den 11 februari 2021 12:05 
Till: info@blomsterfonden.se 
Kopia: helenaalmer@hotmail.com 
Ämne: Motion 
 
Hej! 
Jag är medlem och relativt nyinflyttad i en senior lägenhet i Blomsterfonden Liseberg 2020–04. 
Med reservation för om denna fråga har behandlats tidigare, så önskar jag få lämna den som en 
motion till nästkommande ordinarie föreningsstämma: 
 
Motion Hjärtstartare 
 
Jag önskar att ett antal erforderliga hjärtstartare upphandlas och sätts upp på lämpliga platser på 
Blomsterfondens anläggningar. Förstår att det kan bli en del diskussioner om vilka platser etc 
som är lämpligast men låt inte det förhindra att inga skaffas. 
Likaså hur lämplig information ska kunna nå ut på bästa sätt samt hur de ska användas. Det finns 
ju automatiska varianter och lämplig information, hur livräddning går till, borde väl typ resp 
boende förening kunna hålla i. Det ligger ju i de boendes intresse att vi alla lär oss hur vi ska bete 
oss om olyckan är framme. 
mvh Gunilla Lindeberg 
Annebodavägen 35 
125 45 Älvsjö, 0739154646 
gunilla_lindeberg@hotmail.com 
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Styrelsens yttrande över motion nummer 2 
 
Från Gunilla Lindeberg –Hjärtstartare 
 
 
Motionären föreslår att ett antal hjärtstartare upphandlas och placeras ut på lämpliga platser i 
Blomsterfondens anläggningar. 

Blomsterfondens ledning kommer under våren 2021 att köpa in hjärtstartare till Blomsterfondens 
anläggningar.  

Hjärtstartarna kommer i första hand att placeras ut i gemensamma utrymmen. I ett första skede 
kommer en analys över behovet att göras. Därefter hur det ska hanteras praktisk med 
rutiner/utbildning samt var hjärtstartarna ska placeras ut. 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bevilja motionärens förslag i enlighet med 
styrelsens svar i motionen. 
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Inskickad motion 3     
 
Från Annika Speineer –Skapande av blomsterplats 
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Styrelsens yttrande över motion nummer 3 
 
Från Annika Speineer –Skapande av blomsterplats 
 
 
Motionären föreslår att ett område mellan Blomsterfondens fastigheter i Älvsjö/Liseberg och de 
intilliggande HSB-husen iordningställs för att höja trivseln i området. Marken tillhör Stockholm 
stad. Svar har lämnats från ledningen vid föreningsstämman 2020. Svaret var då att frågan skulle 
utredas och att det skulle undersökas om platsen var lämplig att använda som en ”blomsterplats” 
inför 100 årsjubileet. 

Blomsterfondens jubileumsgrupp har under året diskuterat platsen och kommit fram till att 
Blomsterfonden kommer att prioritera att använda den egna marken för ändamålet och 100-
årsfirandet, i stället för att försöka skriva ett avtal om nyttjanderätt med Stockholm stad. Skälet är 
att det finns lämpliga platser på den egna fastigheten och att ett nyttjandeavtal troligtvis är 
förknippat med ytterligare kostnader som troligtvis inte kan finansieras på ett rimligt sätt i 
förhållande till utnyttjandet. 

  

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att motionen härmed är besvarad. 
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Inskickad motion 4      
 
Från Olle Berg och Henry Nilsson – Oberoende granskningskommission 

Motion till Föreningsstämman i Blomsterfonden, ideell förening den 31 maj 2021.  

E-post till medlem@blomsterfonden.se   

ÖVERSIKT Föreningsstämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att utse en extern oberoende 
granskningskommission som ska föreslå och genomföra en återgång till den kärnverksamhet 
som Alma Hedins upprop 1921 skapade. Återgång kan ske genom en avyttring av övrig 
verksamhet samt att använda försäljningslikvider till förbättring av eftersatt underhåll och nya 
seniorboenden. 

BAKGRUND Blomsterfonden saknar som association granskande myndighet såsom 
gäller för ekonomiska föreningar, stiftelser och aktiebolag. Därför har det varit möjligt att 
kapa organisationen genom diverse manipulationsliknande åtgärder. 

Vid granskning framgår att styrelsen/ledningen genom ändringar i stadgar 2009 och 2015 skaffat 
sig ökade befogenheter det senaste decenniet. Detta innebär att den enda frågan som stämman 
kan ta ställning till är ansvarsfrihet för det gångna året. Styrelsen/ledningen kan därmed 
numera självständigt, utan att ta upp frågan i medlemsorganisationen, d v s på 
föreningens årsmöte, besluta i frågor om  

- Investeringar i verksamheter och egendom, 
- Förändring från kärnverksamhet till annan verksamhet (främmande verksamhet) utan motiverad 
medlemsnytta. 
- Gå från billiga lägenheter till samhällsbyggande aktör - utan medlemsnytta. 
- Uppta lån och inteckna fastigheter. 
- Skapa vinstmedel och använda fastighetsnetto. 
- Förstärka en tystnadskultur, neka information, nonchalera fattade stämmobeslut under 
hänvisning till sekretess, hänvisa till andra fora istället för att svara. 
- Besluta om utökad medlemsrekrytering utan motsvarande motiverad och erforderlig 
bostadsutveckling. 
- Vägra medlemmarna insyn i förekommande ekonomiska förhållanden och vid 
hyresförhandlingar. 
- Enväldigt utse valberedning och styrelseledamöter. 
- Orimligt beviljande av VD-lön och ersättningar till administration 
 
På grund av enväldet och eftersom resultaten sedan VD-skiftet 2007 uteblivit när det gällt 
att skapa ett ökat antal seniorboenden, dvs kärnverksamhet samt att det saknas kunskap 
om fastighetsförvaltning,  
har 
 
- Hyressättningen blivit hyresdrivande med extrema hyror på Djursholm och Liseberg 
- Underhållet eftersatts, 
- Oron ökat hos hyresgästerna, 
- Felaktiga investeringsspekulationer föranlett högre hyror,  
- Oskicklighet i fastighetsförvaltning medfört oacceptabelt antal rapporterade felaktigheter (över 
10 000 fel i Liseberg-Älvsjö) vid utförandet, 



  

Föreningsstämma 2021  Sida 15 av 16 

- Risker skapats i tystnadskulturen för vänskapskorruption vid val av ledamöter i valberedning 
och styrelsen,  
- 55 000 köande medlemmar saknar reell möjlighet till boende pga. oförändrat antal lägenheter 
sedan 2007,1050 tillgängliga och att endast 85 lgh frigörs per år genom ”naturlig avgång”. 
 
- En omotiverad och omfattande marknadsföring genomförts som rekryterat ytterligare 
medlemmar från ca 13 000 vid VD-skiftet 2007 till nu cirka 55 000 med missledande argument 
om omsorg om äldre och möjligheter till bostad, vilket kostat medlemmarna mer än 150 miljoner 
i avgifter utan redovisning eller medlemsnytta. 

 
- En hybrid till årsstämma med tveksam rättsäkerhet som blandning av enkät, postal och digital 
årsstämma genomfördes i skydd/dold av pandemin den 5 oktober 2020.  Endast 6 fysiska 
deltagare styrda av en inhyrd mötesordförande och VD. Ingen rimlig hänsyn togs till att de 55 
000 medlemmarna inte nåddes av årshandlingar eller fick praktisk möjlighet till synpunkter, 
försvar av motioner och diskussioner etc.  

- Ledningen/styrelsen konsekvent avstyrkt motioner 2017-2018-2019-2020 om genomlysning av 
Blomsterfondens verksamhet och organisation genom tillsättandet av extern oberoende 
granskning. Såsom skäl för avstyrkande anges att tillräcklig information och insyn lämnas 
genom diverse inköpta tjänster från revisorer och konsulter samt medlemskap i diverse 
frivilliga organisationer utanför gängse myndigheter och att man följer lagen (se styrelsens 
avstyrkande 2020 sid 10/18). Sättet och motiven att konsekvent vägra seriös extern 
granskning förstärker misstankar om oegentligheter. 

YRKANDE 

Föreningsstämman beslutar:  

Att styrelsen tillsätter en extern oberoende granskningskommission vars uppgift blir:  

Att avveckla det som benämns främmande verksamheter dvs affärsverksamhet som innebär 
avsteg från Alma Hedins ursprungliga intentioner, som försäljning av vårdtjänster på entreprenad 
inklusive massiv marknadsföring för rekrytering av nya medlemmar, idag 55 000 st, 

samt 
Att överföra likvida medel från försäljningen av de främmande verksamheterna till 
kärnverksamheten för underhåll och uppförande av fler bostäder enligt föreningens ändamål, 
samt 
Att anpassa personalstyrkan till en övergång från nuvarande verksamhet genom outsourcing av 
fastighetsförvaltningen i syfte,   
Att professionella aktörer bidrar till en säkrare utövning av verksamhetens ändamål, bostäder ”för 
ekonomiskt mindre bemedlade och för ensamma äldre”, 
Att den s.k. digitala stämman av den 5 oktober 2020 inklusive lämnad ansvarsfrihet förklaras 
ogiltig.  

Stockholm den 31 mars 2021  

Henry Nilsson, Medlem i Blomsterfonden , Olle Berg, Medlem i Blomsterfonden  
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Styrelsens yttrande över motion nummer 4 
 
Från Olle Berg och Henry Nilsson – Oberoende granskningskommission 
 
 
Motionärerna föreslår att föreningsstämman beslutar att styrelsen tillsätter en extern oberoende 
granskningskommission. 

Motionären Olle Berg föreslog i liknande motioner vid föreningsstämmorna 2018, 2019 och 2020 
att oberoende expertis skulle anlitas för en oberoende granskning av föreningens verksamhet. 
Föreningsstämmorna beslutade då enligt styrelsen förslag 2018, 2019 och 2020  

Styrelsen motiveringar de tre tidigare åren har varit följande: 

Vid 2018 års föreningsstämma konstateras att Blomsterfondens revisorer, som är oberoende och 
väljs av stämman, har löpande i uppdrag att för medlemmarnas och stämmans räkning granska 
Blomsterfonden inom ramen för gängse revision inklusive förvaltningsrevision. Blomsterfonden 
är också medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), vilket innebär att 
föreningen följs upp efter en gemensam kvalitetskod. FRII har idag bytt namn till Giva Sverige. 
Föreningens 90-konto kontrolleras också av svensk insamlingskontroll. 

Föreningsstämman avslog motionen 2018. 

I svaret till föreningsstämman 2019 kunde också tilläggas för att ytterligare förtydliga, att 
föreningen följs upp och granskas av inspektionen för vård och omsorg (IVO), arbetsmiljöverket, 
skattemyndigheten via deklarationer och vid förfrågningar, miljö och hälsomyndigheter och i 
olika avtal med kommuner inom ramen för socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 
Föreningen följs alltså redan idag upp av myndigheter och granskningsorgan och har därför inte 
för avsikt att anlita ytterligare granskningsexpertis.  

Föreningsstämman avslog motionen 2019. 

Styrelsen konstaterade i motionen 2020 att det inte fanns något nytt i sakfrågan från 
motionärerna som gör att styrelsen svar och förslag till föreningsstämman behövde ändras.  

Föreningsstämman avslog motionen 2020. 

Även i årets motion till föreningsstämman 2021 konstateras att inget ytterligare behöver tilläggas i 
styrelsens svar och förslag till beslut. 

 

Styrelsen föreslår inför föreningsstämman 2021 att motionen avslås i sin helhet.  

 
 
 
 
 
 
 
 


